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Dobrý den sousedé,
mnozí si jistě ještě dokážeme v paměti živě vybavit konec uplynulého roku. Mnozí
z nás už dávno zapomněli na sliby a předsevzetí, které si dali v prvních chvílích nastupujícího
roku 2012 a už tu máme jaro. A nejen to kalendářní, které nám vypočítali astrologové. Jaro už
je cítit při každém nádechu čerstvého vzduchu. S tím už se nedá nic dělat a nezmění se nic,
ani když si s námi příroda ještě trochu zašpásuje a místo teplého slunečného dne ukáže své
drápky zima.
Vraťme se na okamžik do minulého roku. Podívat se, co se všechno v naší obci událo.
Největší akcí, již se podařilo obecním zastupitelům úspěšně dokončit, byla určitě oprava
fasády školy. Práce byly sice na nějaký čas pozastaveny, ale po vyřešení organizačních
problémů se zase rozběhly a nakonec jsme byli svědky, když se škola vyloupla ze spleti
lešení, jak se rozzářila v novém barevném kabátě. Další změna nastala uvnitř školy. Do
vedení odborného kádru učitelů zvolili zastupitelé obce, na základě výběrového řízení,
nového ředitele pana magistra Jiřího Stašu. Doufejme, že všechny změny, ať už venku nebo
uvnitř školy, budou mít pozitivní vliv hlavně na naše děti.
Druhou akcí, která se dotkla hlavně dospělých, je změna systému svozu domácího
odpadu. V tomto bodě jsem byl, a možná nejen já, hodně skeptický. Nevěřil jsem, že si jej tak
rychle osvojíme. Výsledky z minulého roku potvrdily, že to je správná cesta a bude dobré v ní
pokračovat a dále rozvíjet. Za úspěch celé akce poděkujme obecním zastupitelům, ale hlavně
panu Josefu Kadrnkovi, který je jejím hlavním organizátorem.
Ne všichni se dostanou na jižní stranu obce, kde se buduje nová obytná zóna. Tady
najdou útočiště hlavně mladé rodiny. Plánovaná výstavba je rozdělena do několika etap. Její
úspěšnost je závislá na dostatečném počtu zájemců o stavbu nových rodinných domků.
Zastupitelstvo obce to nenechává jen náhodě a zorganizovalo v loňském roce několik akcí,
aby dostatečně informovali širokou obec o podmínkách výstavby obytné zóny.
Mladé maminky a hlavně jejich ratolesti našli útočiště na nově vybudovaném hřišti.
Děti si zde mohou cvičit dovednosti na různých prolézačkách, skluzavkách a houpačkách.
Maminky si zase mohou vyměňovat svoje zkušenosti z výchovy dětí nebo se jen tak navzájem
pochlubit, co už jejich děti dovedou. Na tomto místě musím vyzdvihnout naše mladé z party
DDP, kteří dobrovolně ve svém volném čase areál hřiště oplotili.
Když už jsem se zmínil o DDP, musím konstatovat, že je to hlavní síla v organizování
sportovních a kulturních akcí a nebylo jich málo. Začneme na jaře FAŠANK, začátkem léta
tradiční VOLEJBALOVÝ TURNAJ, HRY BEZ HRANIC, PIVOBRANÍ a ve spolupráci se
stárky HODY. Byly to vydařené akce, sám jsem si užil hodně legrace.
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Musím se přiznat, že DDPákům nadržuji, protože jsem jedním z jejich „věčně
mladých“ členů. Na druhou stranu DDP není jediným spolkem, který se snaží v obci
organizovat nějaké akce. Musím také vyzdvihnout SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI,
jejímž neúnavným hnacím motorem je paní Ludmila Řežábková, který uspořádal řadu
kulturních akcí.
Samozřejmě i naši sportovci z TJ SOKOL, HASIČI, ZAHRÁDKÁŘI, ti všichni se
podíleli na akcích, které se v obci v loňském roce konaly. Doufám, že se na mne nikdo
neurazí, jestli jsem na někoho zapomněl. Neměl jsem v úmyslu sepsat výčet všeho, co se
v Březí dělo. Chci jen nastínit, že je tu živo a bude dobré, když si to všichni uvědomíme. Není
všude zdaleka tak veselo.
V tomto roce bude také spousta akcí, už jsme zažili FAŠANK 2012, tradiční
Ochutnávku vín. Další zajímavé události na sebe nenechají dlouho čekat a bude jich více než
vloni. Těšte se.
Asi to zavinil osud. Jinak si nedovedu představit, jakým záhadným způsobem jsem se
ocitl v redakční radě tohoto zpravodaje. Nikdy před tím jsem se touto činností nezabýval.
Byla to pro mne, jak se říká hozená rukavice. Hodně jsem se díky této práci naučil, i když mě
někdy přivádí do svízelné situace, která hraničí se šílenstvím. Mám velmi časově náročné
zaměstnání, proto mě často kolegyně v redakci musí uhánět, aby bylo nové číslo zpravodaje
brzy hotové. Náš plátek je mladý, letos slavíme první narozeniny. Když to řeknu obrazně,
teprve se učíme chodit. To nám nestačí, my bychom chtěli umět i běhat. K tomu nám můžete
vy všichni čtenáři pomoci a podat nám pomocnou ruku. Jsme moc vděční za každý příspěvek,
který od vás dostaneme. Jen by jich mohlo být více. Budeme rádi, když obohatíte naše stránky
svými zážitky nebo poznatky.
Brzy budou Velikonoce a tož vám přeji, užijte si toho svátku ve zdraví.
S pozdravem
Ing. Petr Sýkora

Informace z Obecního úřadu
Obec Březí, jako správce místního hřbitova, předkládá občanům několik upozornění ze
hřbitovního řádu.
Hřbitov je přístupný neomezeně. Děti do 10 let mají přístup na hřbitov pouze v doprovodu
dospělé osoby. Na hřbitov je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a
jinými zvířaty. Je zde zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a
kolečkových bruslích. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a na místa
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kolem hrobů není dovoleno. Svítilny a svíčky je možno rozsvěcovat na jednotlivých hrobech
pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu hřbitova pít vodu z vodovodu a je zakázáno
odnášet vodu v náhradních obalech ze hřbitova. Odpadky je třeba odkládat na stanovené
místo do kontejnerů, které slouží jen pro odpadky ze hřbitova. Dozor nad pořádkem na
hřbitově provádí správce hřbitova. Nájemce hrobového místa je povinen zajistit úpravu a
údržbu hrobu, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled hřbitova. Je také povinen oznamovat správci hřbitova každé změny údajů,
potřebné pro vedení evidence. Podrobnější informace jsou obsaženy ve hřbitovním řádu na
obecním úřadě.

Svoz domovních odpadů
Od měsíce března 2012 bude možné do odpadů dávat i starý textil. Tento textilní odpad se
bude vyvážet ve stejný den jako papír s tím, že musí být řádně vložen do plastových pytlů,
které si můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. Takto zabalený textilní odpad položte
vedle popelnic s papírem, svozová firma jej naloží a odveze.
Papírové obaly-tetrapaky od mléka, džusů, vína aj. patří do kontejneru na papír. Žádáme
občany, aby ke svozu dávali jen plné popelnice a kontejnery, poněvadž tím, že je dáváte
poloprázdné, zvyšujete náklady a nám všem poplatky za svoz. Po odvozu odpadů si popelnice
a kontejnery odvezte na vhodné místo svých domů a nenechávejte je na veřejném
prostranství, nepůsobí to esteticky. Děkujeme.
Zastupitelstvo obce

Zápis dětí do 1. třídy
Zápis do 1. třídy a stejně tak potom první školní den jsou okamžiky, které děti vnímají velmi
intenzivně.
V naší základní škole se letošní zápis uskutečnil již 19. ledna. Paní učitelky
z prvního stupně se snažily vytvořit pro děti příjemnou atmosféru. Aby se dětem podařilo
překonat ostych z nového prostředí, ještě před zápisem uskutečnily se svými učitelkami
z mateřské školy vždy společnou návštěvu, při níž se alespoň krátce seznámily s budovou
školy a některými jejími místnostmi.
Pro letošní rok jsme trochu změnily organizaci. Děti přicházely s rodiči postupně,
průběžně se jim věnovaly paní učitelky. Krátké chvíle čekání si mohli všichni zpříjemnit
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zhlédnutím nových didaktických materiálů, které v současné době vytvářejí učitelé na 1. a
také 2. stupni, aby bylo dosaženo větší efektivity vyučování a lepších výsledků vzdělávání.

Vlastní zápis byl v poklidném a příjemném duchu. Dostavilo se 22 dětí spolu se
svými rodiči. Děti byly spontánní a bez zábran ukazovaly, jak umí poznávat barvy, rozlišovat
geometrické tvary, zvládnout výslovnost i dovednost překreslit určitým způsobem uspořádané
body a schopnost přepsat psací písmo. Děti odcházely domů s odměnami za snahu. Největší
radost dětem udělaly výrobky dětí ze školní družiny. Děkujeme paní vychovatelce
Škarvadové a žákům za píli při jejich vytváření a následné věnování svým mladším
kamarádům.
Všechny přítomné paní učitelky byly letos potěšeny zodpovědným přístupem
rodičů, kteří sami projevili zájem a posouzení školní zralosti svých dětí v poradenských
centrech, které jim budou nápomocny při rozhodování o potřebě odkladu školní docházky. I
touto formou jim chceme poděkovat za snahu zajistit dětem opravdu pohodový nástup do
školy.
Věříme, že i naše další vzájemná spolupráce bude na stejně vstřícně vlně.
Za kolektiv učitelů ZŠ Březí:
Mgr. Pavlína Damborská, Mgr. Sylva Dubinová, Mgr. Romana Kotoučková, Mgr. Darina Mucalová,
Mgr. Eva Vážná
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Besídka s hasiči
Na naší základní škole se uskutečnilo 2. března 2012 setkání s hasiči z Mikulova. Během
svého výkladu hasiči seznámili děti s důležitými telefonními čísly. Vysvětlili jim, k jakým
účelům jsou určeny a také, co se může stát při zneužívání těchto čísel.
Ve své přednášce dětem rovněž vysvětlili, jakým způsobem správně a srozumitelně nahlásit
požár. Zajímavé bylo také předvedení hasičské výstroje a názorná ukázka ochrany při požáru.
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Dobrý den,
před časem jsem psal, že mi na stránkách obce chybí aktuální zajímavé fotky.
Musím chválit, s potěšením jsem si ty nové stáhl do počítače a na kostel se dívám vždycky,
jen PC otevřu. Pěkná obec, tolik nových a opravených domů, hezké. A nikde špína jak tady,
tady nám lidi, co jdou okolo domu, odhodí, co drží v ruce a pořád aby se uklízelo. Stačí vítr a
honí tu plasty a už si připadám jak blb, že mi to nedá a jdu to posbírat. A líbí se mi to
množství aktivit v Březí, škola, knihovna, zpěváci, sportovci, hasiči, to je fajn, že obec žije a
neskomírá na lenost a lhostejnost. Tak se držte, buďte všichni zdraví, spokojení, tam byli lidi
vždycky dříči, víno nenateče do sklepa bez dřiny, ale i zpěváci, kolik jsem dostal na šlahačku
malovaných vajec a jak malovaných! Umí to dneska ještě někdo? Nejhezčí od babičky
Jakešové bývaly ty vajca, voskem, batikou, dnes je to velice ceněné umění. A kroje, to by
bylo na knížku. No, srdíčko se mě zatetelí, jak si ty fotky otevřu a vzpomínám. Tady v Praze
je to jiný svět, ale určitě není lepší, nebo hezčí, prostě jiný. Když se mě ale i teď někdo zeptá,
odkáď su, říkám- no, bývám v Praze, ale su z Březí u Mikulova. Dodneška jsem nezačal říkat
HELE KOUKEJ, nejsem, ale SU a dodneška jsem nezapomněl na vlňáky tetek, na moju první
rybu, chycenou na rybníku, na cestu do větrolamu a ke státní (a tehdy zadrátované) hranici, na
fašank, hody a všecky slavnosti, na kostel a pana faráře Prokopa Valenu, bral mě na faru a
půjčoval mi knížky a kupoval mi čokoládu Kofilu a vařil mi lipový čaj. Mějte se hezky a
buďte na obec hrdí, je krásná a stará, už z roku 1249 pochází první písemná zmínka o ní,
takže byla už předtím. Od té první písemné zmínky uteklo do roka 2009 760 roků a jestli byla
už předtím, a ona byla, jinak by se o ní nepsalo, možná už je to víc jak 800 roků a to je hodně
dlouho.
Tak se mějte dobře. Zdravím Vás a všecky dobré lidi v Březí, spolužáky, kamarády, přeju
všecko dobré a těším se na den, kdy půjdu od nádraží k nám, na horní konec, až ke kapličce,
na rybník, do kostela, pohladit kopeček mateřídoušky u cesty do Dunajovic, být chvilku zase
doopravdy doma, k Fanynce Rutové, doufám, že se drží, za Frantou Poláchem, i na chvilečku
na hřbitov, pozdravit se s těmi, kteří odešli z vinohradů do věčného světla. Dotknout se štědré,
bohaté hlíny a krásné země pod Palavou, posvěcené generacemi poctivých, pracovitých lidí,
jejich písničkami i slzami, jejich moudrostí a vírou.
Hezký den!
Jura Janíček
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Předvánoční dění
17. prosince se uskutečnil Vánoční koncert s besídkou základní školy. Děti si
připravily velmi pěkný program a za to sklidily velký potlesk. Jako odměnu pro ně připravily
členky SPOZ malé občerstvení. Dále v programu vystoupili naši zpívající hoši 5TET a jako
vždy svými skvělými hlasy uchvátili
přítomné obecenstvo. Dále ještě vystoupil
malý harmonikář Kuba Kňourek a zazpívala
Gabriela Mančíková.

Všem upřímně děkujeme a přejeme hodně
úspěchů v kulturním klání. Pak nastoupila
dechová hudba Zlaťulka se svým krásným
programem, škoda jen, že to bylo příliš hlasitě ozvučené a tím moc hlučné.
23. prosince jsme se zase sešli na tradičním Koledování pod vánočním stromem.
Zazpívali zpěváci našich pěveckých sborů a opět naši hoši 5TET- tentokrát coby koledníci
v tradičním bačovském oděvu. Koledování nepřekazilo ani nepříznivé počasí a před obecní
hospodu se dostavilo hodně našich občanů. Zahřívali jsme se všichni svařáčkem, který pro
nás, jako každý rok, připravili hasiči a zabíjačkové pochoutky připravila Obecní hospoda.
Díky všem, kteří se postarali o úspěšný průběh této akce.
Ludmila Řežábková
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Masopust neboli fašank
Veselý je dům, plný vína a slivovice a neumlkne více, než basa udělá šrum.
Původně šlo o pohanský svátek – antická slavnost, tzv. saturnálie, což je jeden
z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství, slavený na zimní
slunovrat k poctě Saturnově. Nejstarší zmínka o Masopustu slaveném v Čechách pochází
z druhé poloviny 13. století.
Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý,
čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí obcemi nebo městy fašankový průvod
masek, je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou. Je to čas zabíjaček
a lidového veselí. Posledním dnem tohoto období je Popeleční středa, začátek půstu. Tančit
ani zpívat se už nesmělo, neboť během půstu země odpočívala a stejně jako její hospodář se
chystala na nový hospodářský rok, novou úrodu. Slavení Masopustu – Fašanku se během
staletí stalo tradicí, jen v důsledku vymezení pracovních dnů ve 20. století se fašankové
obchůzky přesunuly z pondělí a úterý na předcházející sobotu a neděli před Popeleční středou
(letos připadla na 22. 2.).
Třetího března DDP uspořádala v naší obci Fašank s opravdu bohatým programem pro děti
i dospělé, a jak jsme všichni byli svědky i v předešlých dvou letech, byl velmi dobře
připraven. Patří jim právem poděkování za to, že navzdory dnešní moderní a velmi uspěchané
době se snaží udržovat tradice, o kterých mnoho dnešní mládeže ani neví a netuší, proč se
vlastně tak děje. Stačí jim, že se mohou nevázaně odevzdat bujarému veselí. DDP se Fašank
vydařil, přálo jim i počasí při obchůzce dědinou. Na odpoledním dětském karnevalu bylo
veselo a děti si užívaly jak tance, tak her, které pro ně pořadatelé připravili. Večer si bujaré
zábavy užívali dospělí v maskách i bez nich. Naše vesnice tak slavila Fašank vesele, ale
chybička se vloudila. Udržovat tradice je hezká věc. Je však nutné dodržovat také termín, kdy
se má ta či ona slavnost konat. Fašank skončil 21. 2. a pořádá-li se zábava s maskami po
tomto datu – nikdo tomu nebrání – nelze ji už nazvat Fašankem. Je vhodnější pojmenovat
takové akce jako Rej masek, Průvod maškar apod.
Mnozí z Vás si teď určitě myslí, že je to vlastně jedno, kdy se Fašank slaví, ať je či není
postní doba. Nechci nikoho moralizovat, jen jsem Vám chtěla přiblížit něco málo o
Masopustu – Fašanku s tím, co k němu patří. Neberte, prosím, tento příspěvek jako kritiku,
ale jen jako připomínku, že tradice, chceme-li je zachovat i nadále, je třeba slavit ve správný
čas, aby se z nich nevytratil odkaz a ponaučení našich předků. Pokud budeme různé tradice
posunovat v kalendáři tak, jak se nám to právě hodí, pak bychom mohli Vánoce slavit třeba
v období burčáků – ne? To už tady bylo, že se Jánské hody slavily na Martina nebo na
Pohraniční slavnosti.
Helena Binderová
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Nejlepší český tenista na vozíčku je Březák
Miroslav Brychta
Je nejúspěšnější český tenista na vozíčku v historii. Roku 2005 dosáhl ve světovém singlovém
žebříčku 7. místa (nejlepší výsledek českého hráče v historii). Roku 2002 v deblovém
žebříčku 6. místa (rovněž nejlepší výsledek Čecha v historii).
Miroslav Brychta se narodil 21. srpna 1966 ve Valticích a bydlí v Březí. Ještě před úrazem
hrál závodně krajský přebor kopané, hrával i
volejbal, basketbal, stolní tenis, závodil v
plavání i v atletice. Když ho v jednadvaceti
letech osud posadil na vozík, dlouho bez sportu
nevydržel.
Sport se mu po úraze stal osudný již třetí den
pobytu v léčebně Hrabině. Právě tam ho
kolegové vtáhli do kolektivu, který se věnoval
basketbalu. Jak sám Mirek Brychta přiznává,
nechtěl věřit, že je možné sportovat na vozíku.
Ke sportu měl vždy blízko, nebylo divu, že ho
basket se stejně postiženými kamarády chytl.
K tenisu, který mu přinesl ve sportu tělesně
postižených postavení, kterého dosáhl, se
dostal v roce 1993. Tehdy se zúčastnil svého
prvního turnaje. Jednalo se o turnaj v Bratislavě. Hned jeho první turnaj skončil pro Mirka
Brychtu vítězně. Po dvou letech tréninků a turnajů začal zjišťovat, že tenis ho naplňuje víc
než basketbal, kterému se doposud věnoval aktivněji. I přesto, že vždy upřednostňoval
kolektiv před individualitou. Tenis mu imponoval především tím, že na dvorci je sám za sebe.
Již v roce 1997 se stal nejlepším hendikepovaným tenistou v ČR a tento titul si drží až
dodnes.
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Největší úspěchy Miroslava Brychty na mezinárodních turnajích
Dvouhra:
Bavaria Open
Szinvanet Cup
North East Wheelchair Tennis Tournament
ARAG German
Salzburg Open
Austria Open
Sardinia Open

vítězství
vítězství
semifinále
čtvrtfinále
čtvrtfinále
čtvrtfinále
čtvrtfinále

Čtyřhra:
North East Wheelchair Tennis Tournament
Bavaria Open
Szinvanet Cup
Cesenatico Open
Jesolo Euro Beach Cup
Wimbledon Masters Series

vítězství
vítězství
vítězství
vítězství
vítězství
semifinále

Přes všechny tenisové cíle, kterých nemá málo, je pro Mirka Brychtu největší prioritou
rodina.
Gabriela Mančíková

Obecní knihovna
V naší obecní knihovně je k dnešnímu dni 6591 knih. Z toho naučná literatura – 1590 a krásná
literatura 5001 knih. Čtenáři si mohou ještě vybrat z další nabídky výměnného fondu
z knihovny Břeclav, který se obnovuje 3x až 4x ročně a je zapůjčen na půl roku.
Je registrováno 121 čtenářů. Knihovnu v loňském roce navštívilo 2483 návštěvníků, což je o
357 osob více než v roce 2010. Internet využilo 797 osob. Roční registrační poplatek činí pro
dospělé 50Kč a pro děti a důchodce 30Kč.
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Provozní doba:

sobota 9:00 - 12:00 a odpoledne 15:00 - 18:00
Pátek 15:00 – 18:00
Webové stránky knihovny:
www.knihovnabrezi.webk.cz
Knihovna má na svých webových stránkách on-line katalog, kde si mohou čtenáři vyhledat
knihy, které máme v knihovním fondu, jestli jsou půjčeny nebo volné a mohou si je i přes
katalog rezervovat. Také mohou přes tento katalog nahlédnout do svého čtenářského konta.
Internet pro veřejnost: k dispozici jsou dva počítače a je zdarma.
Akce v knihovně:
- pletení košíků jsme začali v říjnu loňského roku a s malou prosincovou
přestávkou pokračujeme i v letošním roce
- o jarních prázdninách mohly děti dopoledne navštívit každý den knihovnu
a vyrobit si různé šperky z korálků, vajíčka omotávaná perlovkou aj
- naše knihovna se zapojila do celostátního dlouhodobého projektu, který
podporuje rozvoj čtení a umožňuje dětem a mládeži podílet se na
charitativní činnosti
- v říjnu proběhla v knihovně burza vyřazených knih
- pasování prvňáčků do rytířského řádu čtenářů
- Týden knihoven – v tomto týdnu navštívili knihovnu žáci základní školy.
Pro děti byly připraveny malé vědomostní testy, orientace v knihovně, pro
starší hledání v Atlase a někteří si zkusili zodpovědět pár otázek
z celostátní akce: Čtení pomáhá
- Den pro dětskou knihu – děti tvořily vánoční dekorace z květináčků
technikou decoupage a hotové výrobky si zdobily podle vlastní fantazie
- Klub maminek navštívil několikrát v roce naši knihovnu
- Nejlepší čtenář roku – vždy na začátku roku vyhlašujeme nejlepšího
čtenáře za uplynulý rok a nejlepší čtenář dostane knihu
Nejlepší čtenáři roku 2011: Janotová Isabela, Holešinská Klára, Kašparová Petra, Zapalačová
Terezie, Židelová Marie, Buchtová Denisa, Šuterová Olga, Pouzarová Ludmila, Komárek
Karel a Sůvová Soňa.
Jana Kudýnková
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Společenská kronika
Životní jubilea oslavili v předchozích měsících:
V měsíci lednu: Marie Malůšová, Jarmila Vykydalová, Antonie Dobiášová, Emilie Klvačová,
Marta Procházková, Jarmila Dufková, Marie Iderná, Božena Ochranová, Věra Sedlatá,
Stanislav Kořínek
V měsíci únoru: Anna Nálezná, Marta Pregetová, Vladislav Bíza, Václav Bedřich, Božena
Botošová, Miluška Moravčíková, Jaroslav Holbík, Anna Halčišáková
V měsíci březnu: Marie Kufová, Jaromír Jedlička, Dagmar Bedřichová, Marie Lindnerová,
Marie Jedličková, Božena Malíková, Marie Horáková, Jan Pavlinec, Marie Dufková.
Všem Jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Vítání občánků
K slavnostnímu zápisu do kroniky obce přišli rodiče Šmídovi se svým synem Lukášem. Na
slavnostním obřadu vystoupili žáci základní školy, na kytaru zahrála a zapívala Gabriela
Mančíková a také zpěvačky ze Studánky. Pan starosta ve svém projevu popřál malému
Lukášovi spokojenou cestu životem a rodičům se svým synem samé radostné chvilky.
Děkujeme všem, kteří přispěli svou účastí a kulturním programem k slavnostnímu průběhu
tohoto aktu.
Sbor pro občanské záležitosti

Pomáhejme lidem v nouzi
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků. Konáním Tříkrálové
sbírky dostáváme možnost se také zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem. Solidarita
s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby
a vidět také nouzi druhých. Proto Česká charita upřímně děkuje vám všem, kteří jste přispěli
dle svých možností a podpořili toto dílo. V naší obci vybrali Tříkráloví koledníci 15.000,-Kč. V celé republice se v letošním roce vybralo v Tříkrálové sbírce 74 685 755,-- Kč.
Ludmila Řežábková
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Hej lidi, nevšimli jste si v sobotu 3.3. v naší obci něčeho
divného???
Nevšimli, co? Tak já vám povím, co se stalo! Parta bláznů z party DeDePe a ještě
další, mně osobně neznámí, se vydali na fašankovou obchůzku obcí. A že letos bylo teda na
co koukat!!! Počasí nám letos vyšlo ukázkově. No a co, že už je dávno masopust a že máme
jako jediní posunutý Fašank asi o 14 dní. Ale aspoň máme krásné jarní počasí a ne mínus 15
jako měli v Lednici.
Letos jsme udělali malé změny. Sešli jsme se u hospody U Kulíšků, kde jsme
mimochodem dostali občerstvení pro dobrý start. Dál jsme procházeli třemi hlavními ulicemiMládežnickou, Pohraniční a nakonec Hlavní a hurá do sálu. Akorát nám chyběl letos jeden
důležitý člen - starý dřevěný žebřiňák. (Nějak se nám chudák rozpadá, tak pokud by se našla
šikovná ruka, která chce udělat dobrý skutek, budeme rádi.) Museli jsme ho nahradit novým
prostornějším vozem, a tak jsme se aspoň mohli vozit, když už nás bolely nožičky.
Jejejej to bylo letos veselo! A těch masek, co se sešlo! Dokonce i omladina nás
doprovázela po celý průvod. Nejvíc ovšem bylo modro! Šmoulové to vyhráli na celé čáře!
Březím se tak procházel Taťka šmoula, pytlový strašáci, šmoula, cikánka, Šmoulinka, vodník,
šmoula, dědek, šmoula, babka, šmoula, Perinbabka, šmoula, loupežník a další a další
šmoula….
Rockeři hráli na kytary, ženské tancovali a kdo netancoval a nehrál, ten pil anebo jedl.
No, jedl. Kdyby bylo co jíst. Nevýhoda krásného počasí je ta, že spousta lidí se courá někde
povenku a tak ani nebylo pořádně komu hrát a zpívat. Mrzí nás, že nám spousta lidí
neotevřela ani okno. Natož, aby si přišli na ulici s námi zazpívat písničku. Nebo, že by nás
bylo málo slyšet? Vyhlašujeme konkurz na harmonikáře, trumpetáře, bubeníka a jiné
hudebníky na příští rok. Kdo se hlásí dobrovolně? Věková kategorie je neomezená.
Tak, ale abych to neprotahovala. Průvodem jsme došli a na traktoru dojeli až k sálu,
kde to už žilo dětským maškarádem. Plno dětí, plno krásných masek a za soutěžení plno
sladkých odměn do pusy. Kdo chtěl, odešel s létajícím balónkem nebo pomalovaným
obličejíkem. Všichni snad s úsměvem. K tomu pomáhali všeci DéDéPáci.

Březácký zpravodaj 1/2012

Strana - 13

Březácký zpravodaj 1/2012

Strana - 14

Večer vypukl v osm hodin. Ze začátku to vypadalo, že se letos bude dát i dýchat. V jedenáct
už bylo všechno jinak. Opět netradiční dva bary byly v plném obležení a barmanky a barmani
zaslouží velký obdiv a dík! Tentokrát byly i tombolové lístky
netradiční. Krabičky od sirek skrývaly překvapení pro každého. Čím
to, že pak měla třeba Manka od Rumcajze nebo Jeptiška na krku
náhrdelník z céček? Michal David by se divil, kdo všechno sbírá
céčka. A kdo že vyhrál nakonec vytoužený zájezd???? Ani nevím. ☺
Ale zato vím, kdo vyhrál nejlepší masku večera. KFC kuře! A
představte si, je to ten samý pár co loni! Prý je to stálo tři týdny
přišívání peříček na oblek kuřete! To zaslouží obdiv!
Takže, abych to shrnula, snad jste si tu slávu všichni užili stejně jako
já a příští rok už se těším na viděnou.
lidojedá žena - MŠ

Rozlosování termínů zápasů jarní fotbalové soutěže 2012
Muži jaro 2012
16. kolo
neděle
17. kolo
neděle
18. kolo
neděle
19. kolo
neděle
20. kolo
neděle
21. kolo
neděle
22. kolo
neděle
23. kolo
neděle
24. kolo
neděle
25. kolo
sobota
26. kolo
neděle
14. kolo
sobota

1.4.2012
8.4.2012
15.4.2012
22.4.2012
29.4.2012
6.5.2012
13.5.2012
20.5.2012
27.5.2012
2.6.2012
10.6.2012
18.6.2012
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15:30 hod
15:30 hod
16:00 hod
16:00 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
10:30 hod
16:30 hod
16:30 hod
16:30 hod

Březí
Krumvíř
Březí
Sedlec
Březí
Březí
Zaječí
Březí
Novosedly B
Březí
V. Bílovice
Březí

CH. N. Ves
Březí
Křepice
Březí
M. N. Ves
Nikolčice
Březí
Pohořelice
Březí
V. Pavlovice
Březí
Hlohovec
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Muži B jaro 2012
14. kolo
neděle
15. kolo
neděle
16. kolo
neděle
17. kolo
neděle
18. kolo
neděle
19. kolo
neděle
20. kolo
21. kolo
neděle
22. kolo
neděle
13. kolo
neděle
12. kolo
neděle

Starší žáci jaro 2012
16. kolo
sobota
17. kolo
neděle
18. kolo
sobota
19. kolo
neděle
20. kolo
neděle
27. kolo
úterý
21. kolo
sobota
28. kolo
úterý
22. kolo
sobota
23. kolo
sobota
24. kolo
sobota
25. kolo
neděle
26. kolo
sobota
15. kolo
neděle

1.4.2012
8.4.2012
15.4.2012
22.4.2012
29.4.2012
6.5.2012

10:00 hod
15:30 hod
10:00 hod
16:00 hod
10:00 hod
10:00 hod

20.5.2012
27.5.2012
3.6.2012
10.6.2012

10:00 hod
10:30 hod
16:30 hod
10:00 hod

31.3.2012
8.4.2012
14.4.2012
22.4.2012
29.4.2012
1.5.2012
5.5.2012
8.5.2012
12.5.2012
19.5.2012
26.5.2012
3.6.2012
9.6.2012
17.6.2012
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14:30 hod
9:00 hod
14:30 hod
10:00 hod
15:00 hod
14:30 hod
14:30 hod
10:00 hod
14:30 hod
14:00 hod
14:30 hod
10:00 hod
14:30 hod
10:00 hod

Březí
Pohořelice B
Březí
Vranovice
Březí
Březí
volno
Březí
Cvrčovice B
Klentnice
Březí

Březí
Novosedly
Březí
Drnholec
CH. N. Ves
Březí
Březí
Pouzdřany
Březí
Hlohovec
Březí
Klobouky
Březí
Strachotín

Přibice B
Březí
Mikulov B
Březí
Pasohlávky
V. Dvůr
D. Dunajovice
Březí
Březí
H. Věstonice A

Březí
Klobouky
Březí
Březí
CH. N. Ves
Pouzdřany
Březí
Strachotín
Březí
Novosedly
Březí
Drnholec
Březí
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Mladší žáci jaro 2012
10. kolo
sobota
11. kolo
neděle
12. kolo
sobota
13. kolo
sobota
14. kolo
sobota
15. kolo
úterý
16. kolo
neděle
17. kolo
sobota
18. kolo
sobota

Přípravka jaro 2012
10. kolo
sobota
11. kolo
sobota
12. kolo
sobota
18. kolo
Úterý
13. kolo
sobota
14. kolo
sobota
15. kolo
sobota
16. kolo
neděle
17. kolo
sobota

31.3.2012
8.4.2012
14.4.2012
21.4.2012
28.4.2012
5.5.2012
13.5.2012
19.5.2012
26.5.2012

13:00 hod
10:00 hod
13:00 hod
13:00 hod
13:00 hod
13:00 hod
10:00 hod
13:00 hod
11:00 hod

Březí
Boleradice
Březí
Mikulov
Březí
Březí
Kobylí
Březí
Rakvice

Starovičky
Březí
Novosedly
Březí
V. Bílovice
CH. N. Ves
Březí
Lednice
Březí

14.4.2012
21.4.2012
28..4.2012
1.5.2012
5.5.2012
12.5.2012
19.5.2012
27.5.2012
2.6.2012

13:00 hod
10:00 hod
13:00 hod

Březí
Nosislav
Březí
Hustopeče
V. Pavlovice
Březí
Březí
Ivaň
Březí

M. N. Ves
Březí
Mikulov
Březí
Březí
MSK Břeclav B
Kostice
Březí
MSK Břeclav A
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13:00 hod
13:00 hod
10:00 hod
13:00 hod
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Na kole k sousedům

V únoru letošního roku byla úspěšnou kolaudací dokončena zdařilá rekonstrukce téměř
jedenáctikilometrového úseku cyklotrasy mezi městem Mikulovem a obcí Nový Přerov.
Komunikace v minulosti sloužila jako signální komunikace pohraniční stráže, dnes je mimo
jiné hojně využívána jako cyklostezka a je součástí např. mezinárodní cyklotrasy Greenways
Praha – Vídeň.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční
spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Rakousko-Česká republika 2007-2013
Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí spolu s rakouskou obcí Wildendürnbach
připravuje Slavnostní otevření nového cyklistického okruhu Na kole k sousedům - trasa Nový Přerov - Březí - Mikulov - Wildendürnbach. Dovolujeme si tak pozvat všechny
příznivce cyklistiky na společnou vyjížďku, při které rekreačním tempem projedeme klidnou
a přívětivou krajinou česko-rakouského příhraničí po krásně opravené cyklostezce.

21. dubna 2012 - TRASA, PROGRAM
Start - Nový Přerov 0 km (registrace, razítko do cyklopasů, společný start) > směr Mikulov,
zastávka na trase Březí 6,4 km (občerstvení, razítko do cyklopasů) > směr Mikulov –
Ottenthal, zastávka na hraničním přechodu Mikulov-Ottenthal 13,2 km (razítko do
cyklopasů, možnost občerstvení a odpočinku) > směr Wildendürnbach, dojezd na
Galgenberg 21,6 km (závěr, razítko do cyklopasů, losování tomboly – slosování
registračních lístků, občerstvení) > návrat do Nového Přerova 26,6 km
ČASOVÝ HARMONOGRAM
9:30 sraz v Novém Přerově - registrace, občerstvení
10:30 slavnostní otevření cyklostezky, START
14:00 dojezd Galgenberg
14:30 losování tomboly, závěr, občerstvení, pobyt na Galgenbergu
Pro více informaci kontaktujte:
Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, Marcela Effenbergerová, manažerka projektu,
tel.: + 420 519 444 571, +420 604 216 909
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Koupaliště Březí

Program letních akcí
22. června
23. – 24. června
29. června
20. července
21. července
4. srpna
31. srpna

Předhodová zábava s živou kapelou
Tradiční Jánské krojované hody
Zahajovací párty koupaliště Březí
Diskotéka – Pivní slavnosti Březí
Pivní slavnosti Březí
Hry u hranic
Ukončení léta s DJ´s
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